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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ 

OBJAVLJA RAZPIS ZA 
  

MLADE DEKLAMATORJE 
ŽUPANČIČEVE FRULICE 2020 

 
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 

1. Na razpisu lahko sodelujejo učenci druge triade slovenskih osnovnih šol (4., 5. in 6. 
razred) in učenci slovenskih zamejskih šol (od 10. do 12. leta starosti). 

 
2. Iz posamezne osnovne šole se lahko prijavi neomejeno število mladih deklamatorjev 

 
3. Deklamirati pomeni »umetniško podajati (pesniški) tekst na pamet« (povzeto po 

SSKJ). 

 
IZBRANE PESMI ZA DEKLAMATORJE: 
 

4. Učenci lahko za svoj govorni nastop (deklamiranje) izberejo eno izmed sedmih 
pesmi Barbare Gregorič Gorenc: 1. Vitez, 2. Dolgčas, 3. Čakalna pesem, 4. Včasih, 
5. Up in brezup, 6. Izkušnje in 7. Domotožje. Vse pesmi so objavljene v pesniški 
zbirki »Trenutki \ občutki« (Založba Mladika d.o.o., Ljubljana 2012). 
 

5. Deklamatorji bodo deklamacijo svoje pesmi posneli in posnetek poslali 
organizatorju. 

 
STROKOVNA KOMISIJA: 
 

6. Nastope deklamatorjev bo na podlagi pogleda posnetkov ocenjevala strokovna 
komisija v sestavi: 

o Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator, 
o Mateja Perpar, prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, 

glasbenica in pravljičarka, 
o Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica ter radijska voditeljica.  

 
7. Strokovna komisija bo izbrala pet (5) najboljših deklamatorjev  

Župančičeve frulice 2020. 

 
NAGRADE ZA NAJBOLJŠE: 

 
8. Najboljši deklamator bo prejel glavno nagrado za najboljšega deklamatorja 

Župančičeve frulice 2020 – Pastirski rog (simbol govorništva). 
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TRAJANJE RAZPISA IN PRIJAVA: 
 

9. Razpis za mlade deklamatorje traja od petka, 10. aprila, do vključno  
nedelje, 10. maja 2020.  
 

10. Sodelujoči mladi deklamatorji se lahko na razpis prijavijo samostojno, lahko pa tudi 
preko svoje šole (mentorja). 
 

11. Prijava je možna izključno preko elektronske prijavnice: 
http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-frulica.html 

 
12. Po prejemu elektronske prijavnice bo organizator prijavljenemu deklamatorju oz. 

mentorju posredoval spletni naslov, kamor bo prijavljeni poslal video posnetek 
svojega deklamatorskega nastopa.  

 
OSTALO: 
 

13. Sodelujoči deklamatorji bodo predvidoma 20. maja 2020 po e-pošti obveščeni o 
izboru strokovne komisije. 
 

14. Film Župančičeve frulice 2020, kjer bo prikazan deklamatorjev nastop in bo 
strokovna komisija razglasila najboljšega osnovnošolskega deklamatorja 
Župančičeve frulice 2020, bo premierno predvajan na dan smrti Otona Župančiča,  
v četrtek, 11. junija 2020, ob 19. uri na portalu Youtube. 
 

15. Vse podatke v zvezi z razpisom in projektom Župančičeva frulica najdete na spletni 
strani www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura / Župančičeva frulica).   

 
16. Za več informacij pokličite na 07 30 61 382 – Tadej Fink, organizator projekta. 
 

 
 
 
Črnomelj, 10. april 2020 
 
 
 
 

Organizacijski odbor jubilejne 30. Župančičeve frulice 
(Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj) 
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